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”PÅ JAKT EFTER HÄLSOPROFILEN” 
En uppföljning av på arbets4d genomförda arbetsfysiologiska 
hälsokontroller omfa<ande 1 313 anställda, 50-59 år, på 
Flygdivisionen, Saab-Scania, Linköping. 

C- och D-uppsats i sociologi vid Linköpings Universitet, 1976. 

Gunnar Andersson, Sture Malmgren. 

Kursiva texter i deLa dokument är direkta citat från denna uppsats. 

Uppsatsen hiLar du här:  

www.hpihealth.se/liLeratur-och-publikaToner/  

Uppsatsen unik 1976 

11 saker gör uppsatsen ”På jakt eWer Hälsoprofilen” speciell och i flera fall unik. Det är: 

1. Ordet Hälsoprofil nämns första gången i den vetenskapliga liLeraturen. 

2. Tidig tvärvetenskap med medicin, fysiologi och beteendevetenskap. 

3. KondiTonstester på fler än 1 000 anställda i en specifik åldersgrupp där beräknad VO2 max 
jämförs med livssTl och sjukfrånvaro.  

4. Nya uppgiWer om sjukfrånvaro.  

5. Första beräkningarna på vad sjukfrånvaro egentligen kostar. 

6. Samband mellan livssTl, kondiTon och sjukfrånvaro. 

7. Resultatet från Hälsoprofilen låg Tll grund för eL moTverande samtal. 

8. Hälsoprofilen fångade in dem med dåliga eller avvikande värden Tll medicinsk utredning för 
återremiss Tll träning på arbetsTd eller i samband med sjukskrivning. 

9. Avgränsning av riskgrupper med olika åtgärder. 

10. Beskrivningen av verksamheten på MoTonscentralen som en Tdig modell för friskvård på 
arbetsplatsen. 

11. Bevingade ord. 

1. HÄLSOPROFIL NYTT BEGREPP 

Vad vi har kunnat se förekommer inte begreppen Hälsoprofil eller Health Profile i liLeraturen före 
denna uppsats´ publicering. Wilhelm von Döbeln inspirerade dock Tll begreppet Hälsoprofil med sin 
arTkel ”Fysisk profil” i LäkarTdningen nr 3, 1965.  

2. TIDIG TVÄRVETENSKAP 

AL frågor om träning, fysisk arbetssituaTon och rökning, mätning/beräkning av längd, vikt, 
viktgränser, liksom submaximalt kondiTonstest (det så kallade Åstrandtestet) på cykelergometer för 
beräkning av maximal syreupptagning skulle ingå i den Tdiga Hälsoprofilen var självklart för 
förfaLarna. EWer diskussion med dåvarande Företagshälsovården på Saab Tllkom även 

http://www.hpihealth.se/litteratur-och-publikationer/
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blodtrycksmätning och en fråga om medicinering påverkande hjärtkärl-systemet. Resultatet 
diskuterades med deltagarna och låg Tll grund för aL moTvera Tll livssTlsförändring. 

Den Tdiga Hälsoprofilen genomfördes av personal på MoTonscentralen, d v s utan Tllgång Tll läkare 
eller annan sjukvårdspersonal, men arbetet bedrevs i nära samarbete med den interna 
Företagshälsovården. 

Den Tdiga Hälsoprofilen hade således inslag av både beteendevetenskap, fysiologi och medicin. 

3. OMFATTANDE KONDITIONSTESTER I EN 
TOTALUNDERSÖKNING  

Den Tdiga Hälsoprofilen riktade sig Tll samtliga anställda i åldersgruppen 50-59 år på Saab AB i 
Linköping, 1 313 personer. Insamlade data samkördes med data från personalregistret. DeLa 
möjliggjorde en analys av sambandet mellan variabler som kön, anställningsform, utbildning, 
befaLningsansvar, yrke, sjukfrånvaro, fysisk belastning i arbetet, färdsäL Tll och från arbetet, aktuellt 
träningsTllstånd, kondiTonstal, blodtryck och övervikt.  

4. NYA UPPGIFTER OM SJUKFRÅNVARO 

Både sjukfrånvaron 1975 och ökningen av sjukfrånvaron 1971 – 1975 var knuten Tll en liten andel i 
den undersökta gruppen. De flesta uppvisade ingen eller liten sjukfrånvaro.  

5. FÖRSTA BERÄKNINGARNA PÅ VAD SJUKFRÅNVARON KOSTAR 

I uppsatsen gjordes också en på den Tden unik beräkning av vad sjukfrånvaron kan kosta 
arbetsgivaren. Beräkningarna gjordes Tllsammans med representanter från ekonomifunkTonen på 
Saab. 

De kostnader som med relaTvt stor säkerhet beräknades var de rent finansiella kostnaderna, d v s å 
ena sidan vad företaget betalade i sociala avgiWer för sjukförsäkringsavgiW och å andra sidan den lön 
som företaget betalade direkt Tll de sjukskrivna samt sociala avgiWer på denna lön. 

6. SAMBAND MELLAN LIVSSTIL, KONDITION OCH 
SJUKFRÅNVARO. 

Tjänstemännen som inte tränade alls eller endast då och då hade i genomsniL nästan dubbelt så 
många (19) sjukfrånvarodagar 1975 jämfört med de som tränade en gång/vecka eller mer, som hade 
11 sjukfrånvarodagar. 

Tjänstemännen med både övervikt, fysisk inakTvitet och låg kondiTon hade tre gånger så hög 
sjukfrånvaro jämfört med dem som saknade dessa riskfaktorer.  

AL låg sjukfrånvaro kan innebära risk för kommande sjukdom belystes av aL vissa 
tjänstemannagrupper uppvisade låg sjukfrånvaro i kombinaTon med förhöjt blodtryck.  

Så kallad ”dålig hälsoprofil” hade samband med hög sjukfrånvaro medan god hälsoprofil hade 
samband med låg sjukfrånvaro.  

Sjukfrånvaron var högst bland dem som inte deltog i undersökningen.  

Samtliga med sjukfrånvaro mer än 90 dagar under 1975 återfanns i gruppen som inte deltog i 
undersökningen eller ej bedrev regelbunden fysisk träning. 

7. RESULTATET FRÅN HÄLSOPROFILEN LÅG TILL GRUND FÖR ETT 
MOTIVERANDE SAMTAL. 

I uppsatsen går aL läsa aL nyLan med ”isolerade kampanjer när det gäller kost-, mo4ons- och 
rökvanor torde vara av mindre värde” när det gäller aL förändra människors livssTl.  Den Tdiga 
Hälsoprofilens väsentligaste syWe var aL moTvera deltagaren Tll sundare kost-, moTons- och 
rökvanor. Där stod också: 
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Skall man lyckas bestående förändra en individs hälsoprofil krävs a< man skapar en total hälsoinsikt 
och ambi4on hos individen a< på sikt ändra beteende både när det gäller mo4on, rökning och 
kostvanor, dock inte på en gång utan stegvis. Träning tycks vara det som uppvisar starkast samband 
med sjukfrånvaron och det som bör vara lä<ast a< starta med då man inte behöver avstå från något. 
Man får istället lägga 4ll något i sin livsföring som ganska snabbt blir 4ll e< behov. Det finns 
uppenbarligen anledning a< starta upp en posi4v förändring av hälsoprofilen med a< börja 
mo4onera regelbundet. 

8. HÄLSOPROFILEN SOM UNDERLAG FÖR MEDICINSK 
UTREDNING OCH ÅTGÄRDER. 

Det andra vikTga syWet med den Tdiga Hälsoprofilen var aL avvikande värden var skäl Tll aL i 
samförstånd med deltagaren remiLera Tll läkare för närmare medicinsk utredning. EWer denna 
utredning var det vanligt aL den anställde remiLerades Tllbaka Tll MoTonscentralen för t ex 
övervakad doserad träning på arbets-, eller friTd eller i samband med sjukskrivning. 

9. AVGRÄNSNING AV RISKGRUPPER MED OLIKA ÅTGÄRDER 

Det tredje vikTga syWet var avgränsning av riskgrupper. De med flertalet av riskfaktorerna fysisk 
inakTvitet, rökning, övervikt, högt blodtryck och framförallt mycket låg kondiTon kunde eWer besök 
hos företagsläkaren erbjudas ”rekondiTonering” på MoTonscentralen på betalt arbetsTd. 

10. VERKSAMHETEN PÅ MOTIONSCENTRALEN VAR EN TIDIG 
MODELL FÖR FRISKVÅRD PÅ ARBETSPLATSEN 

Läs mer om deLa under rubriken ”PrakTska förutsäLningar” längre fram i dokumentet. 

11. BEVINGADE ORD 

Det inledande stycket under rubriken ”Bakgrund” – se nedan – kunde lika gärna vara skrivet 2020, 
men är alltså skrivet för 44 år sedan! 

Bakgrund 
Det högindustrialiserade välfärdssamhället har inte blivit vad man hoppats. En ihärdig, ensidig 
strävan mot ökad BNP och ökad konsum4on har skapat en arbetsmiljö, e< livstempo och e< 
psykosocialt klimat som gör allt fler människor stressade, isolerade och arbetsoförmögna. Den ena 
larmrapporten avlöser den andra med uppgiSer om ökande sjuk/för4dspensionering, besvärande hög 
personalomsä<ning och ökande sjukfrånvaro. Arbetsplatsenkäter visar också a< väldigt många 
människor går 4ll sina arbeten trots a< de långt ifrån känner sig friska. Huvudvärk, ryggont, 
magbesvär, obehaglig stresskänsla, besvärande trö<het är några av de vanligaste symtomen. 

Inom arbetsmiljöområdet har man börjat intressera sig allt mer för de psykosociala belastningarna. 
Ergonomiska undersökningar visar a< det inte all4d är posi4vt a< med hjälp av tekniska hjälpmedel 
minimera människans fysiska belastning i arbetet. Den fysiologiska och medicinska forskningen har 
visat a< fysisk inak4vitet leder 4ll försvagning av alla vik4ga funk4oner, där försvagningen av 
syretransportorganen med hjärtat och blodkärlen är mest livshotande. Hjärtkärlsjukdomarna skördar 
också sina offer allt längre ner i åldrarna och svarar i arbetsför ålder för mer än hälSen av alla 
dödsfall. 

Utslagningsmekanismerna slår hårt i vårt högteknokra4ska samhälle. Allt fler individer förs över 4ll 
skyddad sysselsä<ning eller görs 4ll understödstagare och vårdfall. Det leder 4ll passivisering av allt 
fler enskilda människor och en ökning av samhällets sjuk- och socialvårdskostnader som hotar a< helt 
äventyra samhällsekonomin. 

Det skrämmande i denna utveckling har slagit larm hos forskare och poli4ker. I samhällsdeba<en 
skymtar allt oSare begreppet livskvalitet. En rad samarbetsavtal och lagar har 4llkommit och fler är 
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på gång för a< 4llförsäkra den enskilda individen en tryggad meningsfull existens inom arbetslivet 
med en fram4dsinriktning också på alltmer fri4d för alla. 

För det enskilda företaget inom näringslivet betyder de<a ekonomiskt bl a ökande ska<er, och sociala 
avgiSer, dyrare arbetsmiljö och dyrare fri4dsmiljö. I sammanfa<ning innebär de<a a< varje människa 
i produk4onen blir allt dyrare och värdefullare. Oavse< förutsä<ningar och eventuella handikapp skall 
alla beredas plats i näringslivet och med alla medel garanteras möjlighet a< stanna kvar. 

Det poli4ska agerandet för a< möjliggöra en fram4d för människan med mer livskvalitet har alltså i 
stor utsträckning rört miljön på arbetsplatsen. I snabb takt byggs också ut en företagshälsovård vars 
huvuduppgiS är a< förebygga ohälsa. 

WHO har under de senaste åren intensifierat si< arbete för a< få hjärt-kärlsjukdomarna under 
kontroll. E< speciellt program har presenterats, som omfa<ar projekt för insamling av en full-
ständigare och bä<re informa4on om sjukdomen i samhället och nya metoder a< förhindra och 
behandla den. I Sverige 4llsa<e Statens medicinska forskningsråd 1969 en subkommi<é för preven4v 
kardiologi. 

Forskarna som söker förklaringar bland annat i kos^aktorer, miljöfaktorer och olika faktorer knutna 
4ll beteendemönster och psykosocial livssitua4on har enats om e< antal riskfaktorer, som om de 
förekommer i ökande antal hos individen ökar risken för hjärtkärlsjukdom. 

Några av de i forskningsrapporterna oSast presenterade är ärSlig belastning, högt blodtryck, 
förhöjda halter i blodet av triglycerider och kolesterol, låg fysisk ak4vitetsgrad i arbete och på fri4d, 
rökning, övervikt, psykosocial stress. Enighet råder ej om i vilken utsträckning enskilda riskfaktorer är 
prognos4cerande för senare insjuknande i kardiovaskulär sjukdom. Olika kombina4oner förefaller 
dock uppvisa varierande prognosstyrka. Gösta Tibblin säger med utgångspunkt i studien "1913 års 
män" a< de tre riskfaktorerna som 4llsammans har den högsta känsligheten är: högt kolesterol, 
rökning och låg fysisk ak4vitet. "Tjugo procent av befolkningen har dessa tre egenskaper sam4digt. 
Bland dessa tjugo procent finns 75 procent av alla de infarkter som utvecklas inom popula4onen." 

Två beteendevariabler som rökning och fysisk ak4vitetsgrad synes således vara av stor betydelse i det 
förebyggande hälsovårdsarbetet, när det gäller a< komma 4llrä<a med de synnerligen allvarliga 
hjärt-kärlsjukdomarna. 

I e< samhälle där fri4den omfa<ar en allt större del av människans liv och där många komponenter i 
livsmönstret verkar passiviserande och isolerande förefaller det synnerligen väsentligt med fysiskt och 
socialt ak4verande fri4dsak4vitet. Socialstyrelsen bedriver också sedan 1968 en bre< upplagd 
upplysningsak4vitet under benämningen KOST OCH MOTION. Upplysningsverksamhetens mål är a< 
under en 4oårs period markant förändra svenska folkets kost- och mo4onsvanor. A< det är 
utomordentligt svårt a< lyckas med de<a visar bland annat Naturvårdsverkets två fri4dsunder-
sökningar med 4o års mellanrum (1963/ 1973). Svenskens sport- och ak4va fri4dsutny<jande har 
under denna 4d förändrats i posi4v riktning med endast 4 procent trots alla kampanjer som under 
denna 4d genomförts av de stora idro<s- och friluSsorganisa4onerna i samarbete med stat, kommun, 
lands4ng, näringsliv och radio-TV och press. 

Uppenbarligen är det så a< majoriteten svenskar vet a< de borde och vill mo4onera regelbundet men 
saknar förmåga a< omsä<a ambi4onerna prak4skt. T Bjurö och L Wilhelmsen konstaterar i Göteborg 
a< över 90 % av 878 medelålders män har en posi4v inställning 4ll mo4onens betydelse för hälsa och 
välbefinnande men endast ca 15 % utövar någon egentlig fysisk träning. Hos många människor har 
denna oförmåga sina rö<er i osäkerhet och rädsla inför något som de saknar erfarenhet av, en 
verksamhet som de känner domineras av de vältränade och idro<skunniga. De är osäkra om de är 
4llräckligt starka och friska för a< våga sä<a igång och i så fall hur hårt och med vad de skall kunna 
mo4onera. Hur skall man klä sig för a< inte se löjlig ut och vilka skor skall jag välja för a< inte riskera 
skador. Det finns alltså en mängd spärrar i det konkreta steget från passiv hösäck 4ll 
vardagsmo4onär. Spärrar orsakade av okunnighet om det egna hälso4llståndet och fysiska 
arbetsförmågan och osäkerhet om var när och hur det prak4skt går 4ll a< mo4onera. 
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Vad som krävs för a< göra människorna mer fysiskt ak4va är alltså 4llgång 4ll en arbetsfysiologisk 
hälsokontroll i kombina4on med prak4sk träningsrådgivning och 4llgång 4ll lämpliga tränings-
möjligheter i e< socialt klimat som inte skrämmer och stöter bort de svaga och otympliga. E< 
välkomnande socialt klimat som inspirerar utan a< stressa är säkerligen lika väsentligt som de 
konkreta träningsmöjligheterna. För a< möjliggöra de<a krävs någon form av "friskvårdstänkande" 
för styrande och utvecklande av en konkret förebyggande hälsovårdsverksamhet som förutom rent 
prak4sk vägledning också innehåller ak4viteter med medicinsk-, fysiologisk-, psykologisk- och 
sociologisk förankring. 

PrakTska förutsäXningar 
Dagens friskvårdstänkande vid Saab-Scania, Linköping med 7 500 anställda är resultatet av en 
mognadsprocess där e< 4digt friskvårdsmedvetande hos företagsläkaren i anknytning 4ll en väl 
utvecklad företagsidro< på såväl korp som elitnivå har utgjort grogrunden. Startsko<et för en mera 
medveten satsning på idro< som förebyggande hälsovård kan sägas utgöras av anställandet av GIH-
utbildad fri4dskonsulent 1963 som bl a fick börja med arbetsfysiologiska hälsokontroller av anställda 
på arbets4d omfa<ande arbetsprov på ergometercykel och EKG. 

De<a resulterade bl a i startandet av kondi4onsträningsgrupper och så småningom (1967) i 
inredandet av en början 4ll mo4onscentral i den provisoriska bostadspaviljongbebyggelsen i 
anslutning 4ll en lä< skogbevuxen höjd alldeles utanför fabriksportarna. Sedan dess har allt fler 
kvadratmeter och paviljongbyggnader förvandlats 4ll friskvårdslokaler och en allt mera medveten 
friskvårdsprofil tagit form. 

De grundvärderingar som nu styr verksamheten och dess vidareutveckling är: 

1. Integrering mellan: 

• Tävlingsidro< i form av eli4dro<, korpidro< och "hurtbulleri" 

• Friskträning, såsom vardagsmo4on och rekondi4onering 

• Rehabilitering av personal med hjärt-kärlsjukdom, psykiska insufficienser, ryggont – 
ledbesvär, opererade, rörelsehindrade, ämnesomsä<ningssjukdom 

… som s4mulerar "friskrollen", motverkar "sjukrollen" ger socialt posi4v miljö 

2. Nära samarbete med handläggare av hälsovårds- och sociala problem 

3. "Öppet hus" d v s ständig service vad gäller testning, träningsrådgivning, ledning av 
gymnas4k 

4. Träningsanläggning så nära som möjligt in4ll företaget men ändå med anknytning 4ll 
naturen 

5. Kostnadsfri 4llgång 4ll lokaler och service 

6. Tillgång 4ll kvalificerad personal 

Integreringen mellan de olika nivåerna av fysisk träning är synnerligen värdefull. För den allmänt 
"nergångne", för hjärtpa4enter eller MS-pa4enter har det nämligen visat sig vara mycket 
s4mulerande a< få träna sida vid sida med vardagsmo4onären, hurtbullen och elitbollspelaren. 
Idro<sträningen avdrama4seras och även pa4enten upplever sig vara frisk. 

Sjukgymnas4kverksamheten är förlagd 4ll mo4onscentralen och varje pa4ent slussas eSer hand 
också in i allmän fysisk träning. 

Genom nära samarbete mellan de olika personal- och hälsovårdande funk4onerna ges möjlighet a< 
förebygga fel- eller överbelastning av den anställde och i den mån symptom uppstår kan man med 
samverkansinsats utredningsmässigt, terapeu4skt och eventuellt organisatoriskt åstadkomma en 
hållbar lösning. De i dagsläget inom näringslivet i allmänhet mera etablerade funk4onerna för 
hälsovård, sjukgymnas4k, psykosocial rådgivning och utbildning upplever vid vårt företag 
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friskvårdsfunk4onen som en synnerligen betydelsefull samverkansresurs. Den ger för många förutom 
de fysiologiska-medicinska effekterna en ny social förankring och en möjlighet a< själv ak4vt 
medverka 4ll brytandet av "den onda cirkeln". 

En av de väsentligare ak4viteterna i friskvårdsarbetet utgör de arbetsfysiologiska hälsokontrollerna. 

Hälsokontrollerna genomförs vid mo4onscentralen på arbets4d, varvid ersä<ning utgår enligt samma 
normer som för övriga hälsokontroller. Hälsokontrollerna har omfa<at dels olika yrkeskategorier, dels 
olika åldersgrupper och omfa<ar sedan något år 4llbaka alla nyanställda. 

Avsikten med hälsokontrollerna är a< ge de anställda möjlighet a< dels kontrollera sin fysiska 
arbetsförmåga, dels med de uppmä<a och beräknade värdena som grund diskutera lämpliga 
träningsprogram och sunda kostvanor. Självklart läggs vid dessa diskussioner stor vikt vid den 
enskildes speciella situa4on och möjligheter 4ll ändrade mo4ons- och kostvanor för a< komma 
4llrä<a med övervikt och dålig kondi4on. 

Rökningen och dess många nega4va medicinska effekter berörs också. Hälsokontrollens väsentligaste 
uppgiS är alltså a< med hänsynstagande 4ll den enskilda individens aktuella tränings4llstånd, 
uppmä<a och beräknade värden samt personliga läggning och livssitua4on försöka mo4vera denne 
4ll sundare kost-, mo4ons- och rökvanor. 

Då och då upptäcks vid hälsokontrollerna så dåliga eller avvikande värden a< det finns skäl 4ll a< i 
samförstånd med den undersökte remi<era denne 4ll läkare för närmare utredning. ESer denna 
utredning kan det sedan bli återremiss 4ll mo4onscentralen för t ex övervakad doserad träning på 
arbets-, eller fri4d eller eventuellt i samband med sjukskrivning. Mer än treqo anställda med hjärt-
kärlbesvär får för närvarande övervakad träning tre gånger i veckan. Denna träning har nu pågå< i 
fyra år med go< resultat. 

Hälsokontrollernas andra vik4ga uppgiS är alltså a< fånga in de anställda som är i behov av närmare 
medicinsk utredning för återremiss 4ll specialträning. 

En tredje väsentlig uppgiS är uppföljning av kontrollerna i form av avgränsning av riskgrupper. Som 
4digare nämnts visar undersökningar a< rökning, stress, låg fysisk ak4vitet, övervikt och högt 
blodtryck är några av de riskfaktorer som 4llsammans med ärSlig belastning starkt ökar risk en för 
hjärt-kärlsjukdom. De anställda som uppvisar flertalet av dessa riskfaktorer bör alltså ägnas speciellt 
intresse. 

Vid Saab-Scania AB, Linköping bedrivs således sedan 1963 en form av förebyggande hälsovård där de 
arbetsfysiologiska hälsokontrollerna utgör något av en nyckelverksamhet. Hälsokontrollerna har 
under denna 4d förändrats på basis av gjorda erfarenheter och i takt med utvecklingen av medicinsk 
policy. I den u^ormning den har i dag är den en unik företeelse där sySet är a< med enkla intervju- 
och mätdata som grund såväl avgränsa medicinska riskgrupper som infånga fall för noggrannare 
medicinsk utredning och terapi samt och kanske vik4gast a< hjälpa människor i det konkreta steget 
över 4ll sundare livsmönster. 

I e< samhälle där sjukvårdskostnaderna ökar i en synnerligen oroande takt, där vårdapparatens 
utbyggnad aldrig hinner ikapp kraven och där inte minst 4llgången på läkare och annan sjukvårds-
personal inger starka bekymmer och där såväl hälsovårdsexper4s som poli4ker hoppas a< en hotande 
kris kan förhindras bl a genom effek4v förebyggande hälsovård med sikte på a< påverka människorna 
4ll sundare levnadsvanor, där bör en ak4vitet av den modell som här beskrivits vara av stort intresse. 

Någon form av utvärdering av såväl själva hälsokontrollen som en belysning av den komplicerade 
sjukfrånvaroproblema4ken i anslutning 4ll i hälsokontrollerna insamlat material synes således 
angelägen. 

Resultat – några citat 
BEGREPPET HÄLSOPROFIL 
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Vad vi med den arbetsfysiologiska hälsokontrollen framför allt vill åstadkomma är a< försöka 
kartlägga hur individen lever när det gäller vissa hälsovariabler. Vi är med andra ord på jakt eSer 
individens hälsoprofil. 

Om begreppet hälsoprofil skall äga beräqgande bör man dels kunna visa samband mellan de posi4va 
beteendena i hälsoprofilen och exempelvis mindre sjukfrånvaro, dels kunna visa a< de posi4va 
beteendena visar samband inbördes. 

Hälsoprofilvariablerna uppvisar en posi4v samvaria4on med hälsa i betydelsen låg sjukfrånvaro.  

EN FÖRETAGSEKONOMISK SYN PÅ SJUKFRÅNVARO 

ESer ingående diskussioner med representanter från flygdivisionens ekonomifunk4on har e< flertal 
förslag utarbetats, i sySe a< redovisa företagets ekonomiska kostnader för sjukfrånvaron. 
Komplexiteten i problemet visar sig vara stor och den modell som slutligen utarbetats av 
ekonomiavdelningen täcker endast in de rent finansiella kostnaderna för företaget. 

Svårigheterna a< redovisa kostnaderna för e< företags sjukfrånvaro är uppenbart stora, eSersom e< 
antal ej direkt redovisningsbara typer av kostnader spelar en stor roll. 

De kostnader som med rela4vt stor säkerhet kan beräknas är de rent finansiella kostnaderna, d v s å 
ena sidan vad företaget erlägger i sociala avgiSer för sjukförsäkringsavgiS och å andra sidan den lön 
som företaget betalar direkt 4ll de sjuka samt sociala avgiSer på denna lön. 

Vad som däremot är svårt a< kvan4fiera är de kostnader sjukfrånvaron ger upphov 4ll på grund av 
produk4onsbor^all och merkostnader i produk4onen av typ kassa4oner, justeringar, produk4ons-
stopp, produk4onsöver4d, inkörning mm. 

Baserat på sta4s4k över olika typer av sjukfrånvaro i den studerade gruppen samt löneläge, sociala 
kostnadsu<aget och fasta omkostnader för sjuk personal har för 1974 de finansiella kostnaderna 
inom Flygdivisionen beräknats. Siffrorna är schablonmässigt beräknade och dessutom behäSade med 
viss osäkerhet.  

Diskussion  
PÅVERKAN TILL BÄTTRE LIVSSTIL 

Rökning, högt blodtryck, fetma och låg fysisk ak4vitet betraktas allmänt som några av de faktorer 
som i ökande mängd ökar risken för hjärt-kärlsjukdom. Av denna anledning föreligger alltså starka 
skäl för a< bekämpa förekomsten av dessa hos befolkningen. Ur psykologisk synvinkel är det dock 
svårt a< övertyga människan om a< ändra livsföring med hänsyn 4ll vad som eventuellt kan inträffa 
några decennier senare. 

Isolerade kampanjer när det gäller kost-, mo4ons- och rökvanor torde vara av mindre värde. Skall 
man lyckas bestående förändra en individs hälsoprofil krävs a< man skapar en total hälsoinsikt och 
ambi4on hos individen a< på sikt ändra beteende både när det gäller mo4on, rökning och kostvanor, 
dock inte på en gång utan stegvis. Träning tycks vara det som uppvisar starkast samband med 
sjukfrånvaron och det som bör vara lä<ast a< starta med då man inte behöver avstå från något. Man 
får istället lägga 4ll något i sin livsföring som ganska snabbt blir 4ll e< behov. Det finns uppenbarligen 
anledning a< starta upp en posi4v förändring av hälsoprofilen med a< börja mo4onera regelbundet. 

Den tradi4onella hälsokontrollen (med mycket fokus på blodanalyser) ger sämre konkret underlag för 
en ärlig diskussion av hur individen lever si< vardagsliv ur friskvårdssynvinkel. Många missuppfa<ar 
närvaron av "friska värden" och tar dessa som bevis för a< man är frisk, och tänker a< det där med 
a< man inte äter och lever som man skall, det är nog inte så farligt. Vid den arbetsfysiologiska 
hälsokontrollen rör hälsodiskussionen hela 4den värden som jag själv kan påverka med e< annat 
levnadssä< och jag ges också möjlighet a< återkomma och kontrollera a< de<a ger resultat i 
förbä<rade värden. Det har en mycket stor psykologisk betydelse. Jag kan själv ak4vt påverka min 
hälsoprofil och mina hälsomätvärden. Om den arbetsfysiologiska hälsokontrollen visar farliga värden 
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så är det mera sällan jag behöver medicinsk behandling. Jag blir inget "vårdfall", hamnar inte i 
sjukrollen utan kan av egen kraS styra min hälsoutveckling rä<. De<a betyder mycket för mi< 
självförtroende och allmänna livsupplevelse. 

Mycket tyder på a< någon form av arbetsfysiologiska hälsokontroller är nödvändiga om man skall 
lyckas förändra svenska folkets mo4onsvanor. 

KOMPLETTERINGAR I FRÅGEFORMULÄR OCH METODEN I ÖVRIGT 

Vi fann i undersökningen a< de ingående mätningarna var värdefulla och a< det enkla 
standardiserade intervjuformuläret var i stort bra. Vi konstaterade dock a< det är angeläget a< 
komple<era frågeformuläret med en fråga rörande stress.  

ESer diskussion med medicinsk exper4s har vi också funnit det angeläget a< mäta både systoliskt och 
diastoliskt tryck. 

Uppsatsens uppmärksamhet i massmedia 
PRESSKONFERENS 

Den första tryckningen av uppsatsen omfaLade 3 000 ex. Tillsammans med enheten för Central 
InformaTon på Saab AB inbjöds press, radio och TV Tll en välbesökt presskonferens 1976-11-23. 

FörfaLarna presenterade du huvudsakliga resultaten i uppsatsen och blev däreWer umrågade av 
deltagande journalister. 

De följande dagarna publicerades bland annat följande arTklar: 

Svenska Dagbladet:  Den långa sjukfrånvaron allvarligast. Dålig kondi4on i jobbet. 

Dagens Nyheter:  Mo4on på jobbet kan minska sjukfrånvaron. 

Arbetsgivaren:  Undersökta 50-59-åringar: 10 % blir allt sjukare, men 90 % blir friskare. 

Östgötacorrespondenten:  Undersökning i Linköping: Mo4on på arbets4d minskar frånvaron. 
Felak4ga mo4onsvanor orsakar hög sjukfrånvaro. 

Norrköpings Tidningar:  Saab har gjort en utredning: Sjukfrånvaron fördubblad på tre år. Mo4on 
på arbets4d enda lösningen? 

Folkbladet Östgöten: Löpsedel: NICOLIN HAR FEL! Lång4dssjukdom orsaken 4ll ökad frånvaro 
på Saab.  

ArTkel: Han får y<erligare en ”SNYTING”. Saab-undersökning orsakas av 
”långa” sjukdomar. 

Metallarbetaren 1-2, 1977:  Arne på jakt eSer en hälsoprofil. 

Intresset för uppsatsen var således stort. Den bedömdes vara den första om friskvård på 
arbetsplatsen med en vetenskaplig förankring. YLerligare 2 000 exemplar av uppsatsen fick tryckas. 

Intresset i massmedia för ”På jakt eSer hälsoprofilen” gjorde aL även hela verksamheten på 
MoTonscentralen uppmärksammades på flera håll den närmaste Tden. 

FriTd i Sverige 1, 1978:  Saab-Scania i Linköping: Här är de redan ”experter” på friskvård i 
företag. 

FriTd i Sverige 2, 1978:  Friskvård i ny Saab-modell. 
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